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BIODIVERSITEIT IN VERBINDING MET  MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

• Biodiversiteit van groot belang: veerkrachtige ecosystemen, levert

ecosysteemdiensten, leefbare aarde

• Biodiversiteit voor velen containerbegrip, alles omvattend, abstract. 

Lastig om het dicht bij mensen te brengen als intrinsieke waarde

• Heeft een beperkt

maatschappelijk segment 

intrinsieke stakeholders. 

Daarom: meeliften in 

thema’s als gezondheid, 

sociale cohesie, bouwen

klimaatadaptatie, landbouw, 

omgevingskwaliteit etc.
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STRATEGIE: FOCUS, WAARDOOR ‘DIEPE NETWERKEN’ MOGELIJK ZIJN:

KEUZE VOOR NATUURINCLUSIEF BOUWEN

• Beleidshaakjes bij LNV, provincies, gemeente Den Haag

• Startsessie met pitches gezondheid, bouwen, landbouw

• Vorming kerngroep: prov NH, LNV, IVN, DD

• Uitvraag georganiseerd om doorbraakprojecten te vinden. Leverde 3 

doorbraakprojecten op, best passend bij werkwijze DD. Allemaal over 

natuurinclusief bouwen, dus dit werd ook thema voor vervolg

• Leersessies op Park2020 Hoofddorp en Bedrijvenpark Amersfoort

•

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwK6fkavbAhWRZVAKHf-yBf8QjRx6BAgBEAU&url=http://cu2030.nl/page/wonderwoods&psig=AOvVaw1nYmemUe-J-uzKVAGJPyV4&ust=1527690614475379
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REFLECTIE: ONZE IMPACT IS TE MARGINAAL, HOE KUNNEN WE ECHT HET 

VERSCHIL MAKEN?

• Enkele krachtige netwerken dreigden af te haken (NL Greenlabel)

• Doorbraakprojecten alleen niet genoeg

• Kerngroep te smalle basis, verbreding nodig

• Transitiedenken als uitgangspunt nemen

• Urbanisatie neemt toe, forse bouwopgave, verdichting, leefbaarheid en

biodiversiteit raken in de knel….

• Waar zit onze hefboom?
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https://get.pxhere.com/photo/water-nature-bird-lake-summer-pond-wildlife-spring-macro-fowl-fauna-close-up-outside-bird-nest-wetland-nest-lily-pads-old-world-flycatcher-perching-bird-eurasian-coot-1134550.jpg
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DOEL EN DROOM: VERSNELLEN VAN DE TRANSITIE NAAR NATUURINCLUSIEF 

BOUWEN

We streven ernaar dat in de woon- en werkomgeving, de waarde van biodiversiteit en 

natuur integraal deel uitmaakt van het bouwproces in brede zin (beleid, 

aanbesteding, ontwerp, realisatie, gebruik, beheer). We willen bijdragen aan een 

‘systeemverandering’
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OM DE TRANSITIE TE VERSNELLEN ZETTEN WE IN OP EEN PODIUMTRAJECT, EEN 

LEERKRING EN OP MAATWERKONDERZOEK

Onze strategie:

1. Goede voorbeelden als katalysator

2. De Community of Practice voor de inspiratie en de verspreiding

3. Maatwerkonderzoek voor de onderbouwing ten behoeve van de opschaling

Deelnemers

Tot de inner circle van de 

participatietafel behoren partijen 

als Provincie Noord-Holland, 

Heijmans, NL Greenlabel, IVN, 

Gemeente Zeist-Heuvelrug, 

Gemeente Den Haag, VHG, AM, 

WUR, Vogelbescherming, TU-

Delft, Ballast-Nedam 

Development, Provincie 

Overijssel, LNV. Daarnaast is er 

een schil van organisaties die 

deelnemen aan grootschaliger 

bijeenkomsten
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WE BOEKEN RESULTATEN

CoP Natuurinclusief Bouwen

• 32 deelnemers uit domeinen gemeenten, provincies, hoveniers, bouwwereld, natuur-

organisaties. Inmiddels 2 bijeenkomsten gehad

• Gastheerlocaties: Ballast Nedam, Prov Overijssel/Oversticht, Gemeente Den Haag

• Casuïstiek, dilemma’s op tafel, co creatie naar nieuwe initiatieven, netwerken verbinden
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Resultaten

Prijsvraag Bouwen met Biodiversiteit

• Opdrachtgeverschap als sturend principe

• Jury: NL Greenlabel, TU-Delft, Neprom, Gem. Den Haag en Vogelbescherming

• 11 April tijdens Rai Building Holland prijsuitreiking en –hoogingestoken- Nationaal debat

Ondersteuning met maatwerkonderzoek en expertise

• WuR, Academie voor Bouwkunst Amsterdam, expertise game design prov ZH

• State of the arts, inleidingen, netwerkontsluiting

• Interviews en learning histories
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Resultaten

Werkcongres Groen=Poen (13 febr)

• NEVAP, Hogeschool Van Hall Larenstein, NL Greenlabel, Acquire Publishing, Biind en DuurzaamDoor

organiseerden op 13 februari het werkcongres Groen=Poen. Een serious game (Ontwikkeld door 

provincie Zuid Holland) met vastgoedsector en studenten Van Hall en Hogeschool van Amsterdam
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Communicatie en publicatie

• Natuur-inclusief bouwen: next step in verduurzamen https://www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2018/03/natuurinclusief-

bouwen-next-step-verduurzamen-101259062 (q1)

• Vakblad Tuin en Landschap: artikel over Bioborders: https://www.duurzaamdoor.nl/nieuws/natuurinclusief-bouwen

• Podium, prijsvraag natuurinclusief bouwen https://www.bouwenplusbiodiversiteit.nl/

• https://www.monumentaal.com/twee-nominaties-prijsvraag-bouwen-biodiversiteit/

• https://www.biind.nl/content/hoe-maken-we-het-verschil-met-natuurinclusief-bouwen

• https://www.biind.nl/content/alleen-maar-winnaars-bij-groen-poen?utm_source=Biind&utm_campaign=4e0402b21e-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_13&utm_medium=email&utm_term=0_a6e3d8d2b6-4e0402b21e-227014561

• Pm: April 2019: lessons learnt Doorbraakprojecten:  Dakpark (filmpje en artikel) en Bioborders (artikel) 

• Pm: April 2019: the first guide for nature inclusive design (Academie voor Bouwkunst)

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2018/03/natuurinclusief-bouwen-next-step-verduurzamen-101259062
https://www.duurzaamdoor.nl/nieuws/natuurinclusief-bouwen
https://www.bouwenplusbiodiversiteit.nl/
https://www.monumentaal.com/twee-nominaties-prijsvraag-bouwen-biodiversiteit/
https://www.biind.nl/content/hoe-maken-we-het-verschil-met-natuurinclusief-bouwen
https://www.biind.nl/content/alleen-maar-winnaars-bij-groen-poen?utm_source=Biind&utm_campaign=4e0402b21e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_13&utm_medium=email&utm_term=0_a6e3d8d2b6-4e0402b21e-227014561
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BELANGRIJKE LESSEN

1. Ga voor de droom, zet in op systeemverandering

2. Zoek de hefbomen, de interventies die het verschil maken

3. Bouw een multidisciplinaire coalitie op een goed niveau: extra inspanningen lonen om harde sectoren

en bedrijven (voor de groene wereld unusal suspects)  te verbinden (AM, Heijmans, Ballast Nedam)

4. Durf te vertrouwen op de dynamiek van opkomende kansen (ga niet te ver vooruit plannen)

• De achterdeur en de gezamenlijke voordeur (Ballast Nedam)

• Academie voor Bouwkunst vraagt support bij visionair handboek; leidde tot aparte

onderzoeksopdracht voor studenten

• AcquirePublishing (contentbelang en netwerkcapaciteit)

• Investeer in onderhoud warme netwerken. Groen = Poen werkcongres met vastgoedsector en

onderwijs via partnerschap met NL Greenlabel

• Nationaal Debat op 11 April

• NIB on tour (upgraden van basisvraag Haarlem)

5. Organiseer slagvaardige communicatie: CoP-verslagen, nieuwsflitsen

6. Stuur op interactie in bijeenkomsten, inzetten activerende werkvormen


